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 ضعً دائرة حول اإلجابة الصحٌحة : (99إلى )( 1فً الفقرات من ) السؤال االول:        

 :الهواء كثافة ٌحدد الذي ما 1

 الرطوبة )د( الغٌوم غطاء )جـ( الحرارة درجة )ب( الجوي الضغط )أ(

 :الجوي الهواء فً ةوفر الغازات اكثر ٌعد 9

 الهٌدروجٌن )د( النٌتروجٌن )جـ( الهٌلٌوم )ب( األكسجٌن )أ(

 : الجبال ألعالً ارتفعنا كلما 3

 تقل الجاذبٌة )د( الجاذبٌة تزٌد )جـ( الجوي الضغط ٌزٌد )ب( الجوي الضغط ٌقل )أ(

 : درجة الحرارة تختلف فً  التً الهوائٌة الكتل بٌن الفاصل الحد 4

 الندى درجة )د( الجوي الهباء )جـ( الهوائٌة الجبهات )ب( الجوي الغالف أ()

 : الجوي الغالف فً الماء بخار كمٌة 5

 التوصٌل )د( الضغط الجوي  )جـ( الماء دورة )ب( الرطوبة )أ(

 : كم 50 الى كم 10 ارتفاع من تمتد التً الجوي الغالف طبقة 6

 المٌزوسفٌر )د( األكسوسفٌر )جـ( فٌرالستراتوس )ب( سفٌر التربو )أ(

 : الساخن للهواء السرٌع التمدد عن الناتج الصوت 7

 الرٌاح )د( البرق )جـ( الضغط )ب( الرعد )أ(

 : الرٌاح سرعة لقٌاس ٌستعمل جهاز  8

 مٌتر هٌجرو)د(  الجلفانومتر)جـ(  متر األنٌمو)ب(  متر الترمو)أ( 

 : والهطول والتكثف و النتح خرالتب تتضمن مستمرة  عملٌة 9
 التٌارات الهوائٌة  )د( دورة الماء )جـ( الغٌوم  )ب( دورة الحٌاة  )أ(

 :األوزون من قلٌلة كمٌة على وتحتوي طبقة أبرد 11
 المٌزوسفٌر( د) األكسوسفٌر( جـ) الستراتوسفٌر( ب) سفٌر التربو( أ)

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 التعلٌموزارة 

اإلدارة العامة للتربٌة والتعلٌم 
 حافظة جدةمب

  البٌان النموذجٌة
  () تعلٌم عام 

 بنك األسئلة للفصل الدراسي الثبني
 هـ 1439 - 1438  الدراسً لعاما

 

 عتدال ٌاسٌن إ المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 االول  الصف

 ــومعلـــــ المادة

     ) الدوري األول ( العلوم لمادة األسئلة بنك
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 :هوالعالم وزن للهواء أن أثبت من أول 11
  رذرفورد)د(  غالٌلٌو)جـ(  بوٌل)ب(  نٌوتن)أ( 

 :الشمسً النظام فً الكواكب عدد 19
 8)د(  7)جـ(  6)ب(  5)أ( 

 : لألرض طبٌعٌا  تابعا ٌعد 13
 المكوك)د(  الشمس)جـ(  القمر)ب(  النجوم)أ( 

 :الشمس حول دورتها أثناء األرض محور مٌل عن ٌنتج 14
 والجزر المد)د(  األربعة الفصول)جـ(  القمر أطىارب( ) والنهبر الليل)أ( 

 : الشمسً النظام عمر على عمرها ٌدل و سنه بلٌون 4.5 الى عمرها ٌصل 15

 الكواكب)د(  األقمار)جـ(  المذنبات)ب(  النٌازك)أ( 

 :كوكب هو تقرٌبا   س 470 إلى تصل حتى حرارته درجة ترتفع كوكب 16

 المرٌخ)د(  األرض)جـ(  الزهرة)ب(  عطارد)أ( 

 :هً والثلج الغبار من حلقات بها تحٌط 17

 النٌازك)د(  المذنبات)جـ(  األقمار)ب(  الكواكب)أ( 

 :الغٌوم هً أقل أو متر 2000 ارتفاع على تتكون غٌوم  18
 الثلجٌة)د(  المرتفعة)جـ(  المتوسطة)ب(  المنخفضة)أ( 

 قلٌلة و بالتالً ٌكون ضغطه: بحت كتلتهكلما زادت درجة حرارة الهواء اص 19
 ا  ثابت)د(  ا  منخفض)جـ(  ا  متغٌر)ب(  ا  مرتفع)أ( 

 : الطبٌعة فً الماء دورة فً للطاقة الرئٌسً المصدر تعد 91
 الغٌوم( د) النباتات( جـ) الجبال( ب) الشمس( أ)

 : تسمى القمر فً اإلضاءة جٌدة وتكون الكبٌرة الجبلٌة المناطق 91

 القمر بحار)د(  نا  ودٌا)جـ(  القمر مرتفعات)ب(  فوهات)أ( 

 :ظاهرة هو وانخفاضه البحر فً الماء مستوى ارتفاع 99
 السٌول)د(  الفصول األربعة)جـ(  القمر أطوار)ب(  والجزر المد )أ(

 : تتكون دافئة كتلة على باردة كتلة تقدم عندما 93

 جبهة رملٌة)د(  ثابتة جبهةـ( )ج باردة جبهة)ب(  دافئة جبهة)أ( 

 : لقٌاس ٌستخدم جهاز الثرمومتر 94

 سرعة الرٌاح)د(  الجوي الضغط)جـ(  درجة الرطىبة )ب(  الحرارة درجة)أ( 

95 

 

 

 حجما : واصغرها الشمس إلى الكواكب أقرب

 عطارد)د(  المرٌخ)جـ(  أورانوس)ب(  زحل)أ( 

 :مدارات فً الشمس حول المجراتو الكواكب تدور الشمسً النظام فً 96

 دائرٌة)د(  إهلٌجٌة)جـ(  إسطوانٌه)ب(  حلزونٌة)أ( 

 :الغٌوم هً أقل أو متر 2000 ارتفاع على تتكون غٌوم  97
 الثلجٌة)د(  المرتفعة)جـ(  المتوسطة)ب(  المنخفضة)أ( 
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 :الشمسً النظام فً كوكب أضخم 98

 نبتوند( ) المشتري)جـ(  عطارد)ب(  األرض)أ( 

 : األرض حول كاملة دورة إلكمال القمر ٌحتاجها التً الزمنٌة الفترة 99

 ٌوم 27.3( د) ٌوم  8995( جـ) ٌوم  88( ب) ٌوم 365( أ)

 

(ضعً أمام كل فقرة الحرف )ص( إذا كانت اإلجابة 18( الى )1فً الفقرات من )   :السؤال الثاني
 )خ( إذا كانت اإلجابة خاطئة: صحٌحة و الحرف

                 )  (9   أقل األرض من والقرٌب التجمد من أكبر العلوي الهواء حرارة درجة تكون عندما ٌنزل المطر  (1

                         )   (                9    أمطارا وتسبب ثلجٌة بلورات من وتتكون كبٌرة ارتفاعات على تتكون المتوسطة الغٌوم (8

                     )   (                   الطقس تغٌرات وجمٌع الجوي الغالف مادة أرباع ثالثة على تحتوي طبقة األكسوسفٌر طبقة( 3 

                          )   (                    الضباب وتسبب األرض سطح من أقل أو م 2000 ارتفاع على تكون المنخفضة الغٌوم( 4 

                                   )   (                   الجوي الغالف داخل وتبقٌها AM الرادٌو أمواج تعكس طبقة سفٌر الثٌرمو طبقة( 5 

                           )   (                   .والرادار الحاسوب وأجهزة الصناعٌة األقمار طرٌق عن األعاصٌر وقوع عن التنبؤ ٌتم(  6

 وٌنزل كثافته فتزداد بعضها من وتقترب ببطء جزٌئاته تتحرك الهواء ٌبرد عندما المرتفع الضغط( 7

             (                     ) ألسفل

                                                           )   (  الشمس حول دورانها اثناء األرض محور مٌل بسبب األربعة الفصول تنشأ  (8

 )     ( .    األوزون من قلٌلة كمٌة وتحتوي برودة الجوي الغالف طبقات أكثر الستراتوسفٌرهً طبقة ( 9

                                  ()    ألعلى الصعود على الهواء ٌرغم عندما الباردة الجبهات مناطق فً تتكون الرعدٌة العواصف ( 11 

                                    ()   فٌرتفع كثافة أقل وٌصبح وتتتباعد جزٌئاته حركة تتسارع الهواء ٌسخن اعندم المنخفض الضغط (11 

                        )   (                   بنفسجٌة الفوق األشعة من األكبر الكمٌة ٌمتص الذي األوزون بها ٌوجد سفٌر المٌزو طبقة (18

                                                )   (    الطقس فً ٌؤثر مما الشمسٌة الطاقة تعكس الجوي باءاله دقائق بعض (13

                                    )   (         .األرصاد عالم هو الجوٌة الحالة لتوقع باستمرار الطقس ٌتابع الذي الشخص (14

                           )   (     ألعلى الدافئة الكتلة وتندفع باردة منطقة الى دافئة هوائٌة كتلة تندفع عندما الدافئة الجبهة (15

                                        )   (   الشمس     عن البعٌدة الكواكب مجموعة وهً صلبة كواكب الداخلٌة الكواكب (16

                                                     )   (   قطبٌه     عند جلٌدا وٌحوي لفةمخت بفصول المرٌخ كوكب ٌتمٌز (17

                                    )   (به     ٌحٌط جوي غالف وجود عدم بسبب الزهرة كوكب سطح حرارة درجة ترتفع (18
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 األول العمود فً العلمٌة المفاهٌم نبٌ زاوجً ( 11) الى(1) من الفقرات فً : السؤال الثالث

  :الثانً العمود فً ومدلوالتها
 

 .جسم حول ٌدور لجسم منتظم منحن مسار هو)    (  الهطول 1

 .الشمس حول دورانها فً االرض تستغرقه الً الزمن )    (  بحار القمر 9

 .بردت ثم باطن القمر من بركانٌة البة اندفعت عندما تشكلت منبسطة مناطق)    (  البرد 3

 .كم ملٌون 150 وتعادل الشمس عن االرض بعد متوسط)    (  والجزر دالم 4

 األستوائٌة المحٌطات فً المنخفض الضغط مناطق فً ٌتشكل)     (  الجوي الهباء 5
 .مترات الكٌلو االف وتسٌر

 حملها التً ٌستطٌع بالكمٌة مقارنة الهواء فً الموجود الماء بخار كمٌة هً( )     المحور 6
 .معٌنه درجة عند

 .المرتفعة الغٌوم فً تتكون صلبة ثلجٌة كرات عن عبارة هو)     (  لنسبٌةا الرطوبة 7

 .تشبه القمع غٌمة مكونة دوامة شكل على تدور صاعدة هوائٌة تٌارات )    (  الفلكٌة الوحده 8

 .القمر او الكوكب حوله ٌدور وهمً خط هو (   )   المدار 9

 والشمس جذب القمر وتًق بسبب البحر سطح مستوى وانخفاض ارتفاع تعاقب )    (  تورنادو إعصار 11
 .لألرض

 .الجوي الغالف فً الماء وقطٌرات واألمالح الغبار)    (  هوركان إعصار 11

 جدا كبٌرة الثلج اوبلورات الماء قطرات تصبح عندما تحدث )    (  األرضٌة السنة 19

 .حملها الغٌوم التستطٌع وثقٌلة

 .ى االشباع درجة الحرارة التً ٌصل عندها الغالف الجوي ال (     )  الجوي الغالف 11

 .هو طبقه الغازات التً تحٌط باألرض و ٌتكون من عدة طبقات  (    )   : الطقس 11

كمٌات كبٌرة من الهواء تتحرك من مكان الى اخر بسبب اختالف فً درجة  )    (  : الندى درجة 11
 .الحرارة او الضغط الجوي 

 .ٌصف الحالة السائدة فً الغالف الجوي  (   )    : الهوائٌة الكتل 11
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 :  بما ٌناسبه أكملً الفراغ  : الرابعالسؤال 

 

 الغالف فً الموجودة المادة أرباع ثالثة تضمو  األرض سطح الى الجوي الغالف طبقات أقرب ( أ
 99999999999999999ً طبقة ه الجوي

 99999999999999999وصف لسرعة حركة جزٌئات الغالف الجوي 9 هو ( ب

 الشمس جاذبٌة بسبب خاصة مدارات فً تدور رىأخ وأجرام كواكب ثمانٌة من ٌتكون (ج

99999999999999999999999  

  999999999999999999  9مداراهلٌجً فً الشمس حول ٌدور والصخور الثلج من مكون كبٌر جسم ( د

 سنة ملٌار 4.5 - الى عمررها ٌصل االرض على تسقط وفلزات صخور من قطع ( ه
99999999999999999999999 

 : التالٌة األسئلة عن أجٌبً:   السؤال الخامس

 9 من األدنى الى األعلى( عددي طبقات الغالف الجوي 1

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 . الهطول أنواع أذكري (9

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 .الهوائٌة الكتل نواعأ عددي( 3

............................................................................................................. 

 وضحً الفرق بٌنهما 9و  ؟ الرعد حدوث سبب ما ؟البرق ٌتكون كٌف(4

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 

- 
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 قارنً بٌن كل مما ٌلً : (5

 

 الثابتة الهوائٌة الجبهة    

      

 الباردة الهوائٌة الجبهة   

      

 الدافئة الهوائٌة الجبهة      

        

 

 

 

 

 

 البحرٌة األعاصٌر القمعٌة األعاصٌر وجـه المقـارنـة

   تكوٌنها

   مدتهاو مسافتها

 

 الشمس حول األرض دوران نفسها حول األرض دوران

  

 

 القمر خسوف الشمس كسوف

  

 

 

 . األربعة ولالفص حدوث سبب وضحً( 6

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

 ؟ تستغرق ةالمد من وكم القمر دوران حركات وضحً( 7

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
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 -:  ماٌلً عللًالسؤال السادس: 

 9 للهواء ضغط وجود سبب( 1

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
 9بالشتاء مقارنة الصٌف فً الظهٌرة وقت أقصر ٌكون ظلك( 2

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
 9 الشتاء من حرارة أكثر لصٌف( ا3

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

 .جوي غالف اردعط لكوكب لٌس( 4

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

 . سطحه على للحٌاة المالئم الوحٌد الكوكب األرض( 5

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

 . المرٌخ كوكب ٌمٌز الذي األحمر اللون سبب( 6

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
 9 الباردة الهوائٌة الجبهات فً الرعدٌة العواصف تنشأ (7

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
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